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Protokół Nr XXVl/2016

z XXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 27 października 2016 r.

Otwa cie sesji

Otwar ia obrad XXVI seSJI Rady Powiatu Kolskiego dokonał jej przewodniczący Marek

Tomie io godz. 13°°.

Przew dniczący rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, kierowników

jednos ek organizacyjnych, szefów służb mundurowych, przedstawicieli partii politycznych,

media oraz wszystkich obecnych.

3. S ierdzenie quorum.

Przew dniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w se ji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr 1 d protokołu.

4. Prz jęcie protokołu z XXV sesji.

Przew dniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me wniesiono uwag

do pr tokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Na niosek Zarządu Powiatu Przewodniczący rady Marek Tomicki zaproponował

wpro adzenie do porządku obrad 2 dodatkowych punktów i nadanie im numerów 14 i 15. Są

to nas ępujące punkty porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Więc j uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady Marek Tomicki

podd pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

przeciw - 0, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Prze odniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

ach. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się - O.

Porzą ek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. O warcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.



2. itanie.

3. St ierdzenie quorum.

4. Pr yjęcie protokołu z XXV sesji.

5. In ormacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Z ytania i interpelacje.

7. In ormacja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2015 r.

8. A aliza Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego za lata

2 13 - 2015.

9. In ormacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016 w tym o wynikach

m tur i egzaminów zawodowych.

10. P djęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

sz ołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

w sprawie Regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad

pr yznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

s ołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski

djęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach

st zeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

13. P djęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

z rządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

14. P djęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów

tr ałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

15. P djęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego

Z kładu Opieki Zdrowotnej.

djęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

djęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

wiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

18. dpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. olne głosy i wnioski.

20. amknięcie obrad .

. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Staro ta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za iesiąc październik 2016 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek



zespol nych za okres od 23 września do 21 października 2016 r. Materiały te stanowią

załącz ik nr 2 do protokołu.

Ad 6. nterpelacje i zapytania.

Radny Sebastian Szczesiak

W imi niu mieszkańców Koła zwrócił się do Starosty Kolskiego z prośbą o interwencję u

Burmi trza Miasta Koła w sprawie pływalni miejskiej, która z powodu braku odpowiedniej

liczby nstruktorów funkcjonuje tylko w ograniczonym zakresie.

Radny Jan Stępiński

Wyraz ł opinię, iż przebudowa ulic Opałki i Składowej została wykonana poprawme

ie, jednak trzeba jeszcze odpowiednio zabezpieczyć wjazdy od ul. Kolejowej i przy

aliw, tak by nie były one rozjeżdżane. Zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu

dokonanie rozeznania w tej sprawie.

na jakim etapie jest sprawa realizacji jego wcześniejszego wniosku o wykonanie

przejś ia dla pieszych przez ulicę Broniewskiego na wysokości ulicy Zegarowej. Ponadto

zgłosił że osoby chcące dotrzeć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a

parkuj ce samochodem przy ulicy Kolejowej, zmuszone są przechodzić grząskim, błotnistym

trawni iem i zachodzi potrzeba wybudowania chodnika.

Radny Mieczysław Pusty

Poinf rmował o interpelacji zgłoszonej podczas sesji Rady Miejskiej w Kole, zgodnie z którą

miesz ańcy ulicy Opałki wnioskują o wykonanie przejścia ulicznego na wysokości garaży.

Ad 7. nforrnacja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2015 r.

Infor ację na ten temat przedstawił Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środo iska, Delegatury w Koninie - Andrzej Sparażyński. W swojej wypowiedzi odniósł się

do taki h zagadnień jak:

- moni oring jakości powietrza,

- moni oring wód powierzchniowych i podziemnych,

- moni oring hałasu,

- moni oring pól elektromagnetycznych,

- dział lność kontrolna.

W wy iku oceny jakości powietrza strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, co oznacza że

jakość owietrza atmosferycznego jest na tym obszarze zadowalająca.

Badania wód wykonano w czterech jednolitych częściach wód płynących, Ocena stanu wód

wskaz je na dobry stan chemiczny w lCW Kiełbaska i zły stan wód w lCW Rgilewka. W



stanu wód należy dążyć do poprawy oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, stosowanie odpowiednich zabiegów

agrote icznych na terenach użytkowanych rolniczo oraz podnoszenie świadomości

ekolog cznej społeczeństwa. Jakość wód podziemnych mieściła się w czterech punktach w

granic ch II klasy (wody dobrej jakości), a w czterech punktach w granicy IV klasy (wody

niezad walającej jakości).

poziomów hałasu komunikacyjnego wykonano w czterech punktach na terenie

kolskiego. Pomiary wykazały, że tylko w jednym punkcie przekroczona została

równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej (ulica

ierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na

dostępnych dla ludności na obszarze województwa wielkopolskiego.

254 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w roku 2015 skontrolowano

akresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Najwięcej kontroli dotyczyło

arki odpadami (18), gospodarki wodno-ściekowej (9) i emisji hałasu do środowiska

(5). Po czas 26 kontroli stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska, nakładając 4

manda y karne i 23 kary administracyjne.

2015 na terenie powiatu kolskiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach awarii.

usji radny Marek Kowalewski poruszył sprawę nadmiernego hałasu w godzinach

mych i nocnych w Chodowi e przy drodze krajowej 92. W odpowiedzi Kierownik

Woje ódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatury w Koninie Andrzej

Sparaż ński poinformował, że hałas drogowy nie podlega WIOŚ. Jest to bowiem zadanie

Gener lnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Radny Jan Stępiński zapytał o realizowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole

zadani odzyskiwania biogazów na cele produkcyjne. W odpowiedzi Naczelnik Wydziału

Ochro y Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk stwierdził, że OSM w Kole ma

Jeśli OSM będzie chciała je zmienić, to musi wystąpić z

odpo

Dalsz ch pytań do referującego me było. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnic wa pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Informację. Wobec powyższego

Inform cja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2015 r. została przyjęta

przez klamację. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Analiza Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego za

lata 20 3 - 2015.



Raport przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek

Nowac yk. Poinformował, że Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego jest

aniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji. Zadania

owe podzielono na własne (w całości lub w części finansowane ze środków

powiat wych) i koordynowane (finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz środków

zewnęt znych, centralnych lub wojewódzkich).

Spraw zdanie opracowane zostało na podstawie informacji uzyskanych w Urzędach Miast,

Miast i Gmin oraz Gmin powiatu kolskiego, Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń

Wodn ch w Kole, Nadleśnictwie Koło, Starostwie Powiatowym w Kole oraz z innych źródeł.

opracowania jest KonsultEKO s.c. Grażyna Puch, Ewa Hoffmann z siedzibą w Pile.

Raport odzielony został na szereg komponentów:

a zasobów wodnych,

a powierzchni ziemi i gospodarka odpadami,

a powietrza atmosferycznego,

- przec wdziałanie hałasowi,

a przed polami elektromagnetycznymi,

a przyrody i źródeł krajobrazu,

- aspek y ekologiczne w planowaniu przestrzennym,

- prze c wdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska (awarie),

- dział ia i przedsięwzięcia wykonane przez gminy, a nie ujęte w POŚ za lata 2013-2016.

Integra na częścią Raportu są cele i zadania zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego

W świ tle przedstawionego Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu

Kolski go za lata 2013-2015, najpilniejszymi zadaniami dla Powiatu Kolskiego uznaje się:

- popra ę ekologicznych warunków życia,

- budo ę gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów,

- monit ring istniejących i zamykanych składowisk odpadów,

- doker czenie rekultywacji zamkniętych składowisk,

- wdraż nie selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich gminach powiatu,

stowanie zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych na terenie gmin,

ę gospodarki osadami ściekowymi,

- zmniei szenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- zwięk zenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i cieplnej,



- eduk cję ekologiczną,

- racjo ralne gospodarowanie zasobami naturalnymi,

- rozb dowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- mod rnizację ujęć wód podziemnych,

oraz modernizację sieci dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich

kraj o

informuje, że część programowych zadań me została wykonana z powodu braku

dostat cznej ilości środków finansowych, w tym pozabudżetowych. Niektóre z tych zadań

ujęte ostały w programach operacyjnych na lata 2016-2020. Ponadto pewne zadania stały się

nieakt alne, bądź zostały przeniesione do realizacji w programach wyższego szczebla.

Pytań do referującego nie było. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

pozyt wnie zaopiniowała treść przedstawionego Raportu, który został przyjęty przez

aklam cję i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016 w tym o

wyni ach matur i egzaminów zawodowych.

Infor ację przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

ując analizy liczby uczniów szkół publicznych dla których Powiat Kolski jest organem

zącym, stwierdziła spadek liczby uczniów o 342 w okresie 30.09.2014-30.09.2016,

przy c ym największy spadek dotyczył Zespołu Szkół Technicznych w Kole (118) i Zespołu

Szkół RCKU w Kościelcu (113). Poinformowała, iż spadek liczby uczniów niesie za sobą

znacz e obniżenie subwencji oświatowej, a sytuacja prawdopodobnie nie ulegnie poprawie

także po wdrożeniu nowych założeń rozwoju oświaty. Wyraźny spadek liczby uczniów

obej je również szkoły niepubliczne. Anna Pajor dodała, że spadek liczby nauczycieli jest

niead kwatny do spadku liczby uczniów, co przy mniejszej subwencji powoduje coraz

więks e napięcia w budżecie Powiatu Kolskiego.

Mimo ograniczonej ilości środków podkreślić trzeba duże osiągnięcia uczniów naszych szkół

w ry alizacji sportowej oraz w licznych olimpiadach i konkursach wiedzy przedmiotowej.

przedsięwzięć o charakterze inwestycyjno-remontowym dostosowany był do

ych możliwości budżetowych poszczególnych placówek. Największym zakresem prac

remo towych objęto internat ZSRCKU w Kościelcu.

W dal zej części swej wypowiedzi Anna Pajor poinformowała, iż wyniki matur i egzaminów

zawo owych w szkołach powiatu kolskiego nie wypadły najlepiej. Wysoko należy ocenić

zdaw lność egzaminów zawodowych w ZSEA w Kole, która w przypadku technika-

ekono isty wyniosła 94.3% przy wskaźniku wojewódzkim 79,9%. Dla porównania, na 228



uczni 'w Zespołu Szkół Technicznych przystępujących do egzaminu, kwalifikacje zawodowe

usji radny Grzegorz Fiałkowski poruszył sprawę uhonorowania najlepszych uczniów i

ienia nauczycieli przygotowujących młodzież do olimpiad i konkursów wiedzy

iotowej. W odpowiedzi Anna Pajor poinformowała, że przyznawane są m.in. nagrody

Dyrek ora Szkoły, jak również nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Także Rada Powiatu

Kolsk ego może wygospodarować środki na ten cel.

Radn Jan Stępiński nawiązał do dyskusji, która toczyła się na posiedzeniu Komisji Spraw

Społe znych. Stwierdził, że skoro liczba uczniów spadła o ponad 300 i odpowiednio zmalała

wielk ść subwencji oświatowej, to dyrektorzy szkół, wydział oświaty i kuratorium powinny

wystę ować do władz wyższego szczebla z zapotrzebowaniem na dodatkowe środki

pozw lające realizować zadania ciążące na oświacie. Anna Pajor odpowiedziała, że próby

takie yły i są podejmowane, ale nie przynoszą rezultatu. Z inicjatywą taką występował

równi ż Konwent Oświatowców Województwa Wielkopolskiego.

Radn Mieczysław Pusty stwierdził, że najważniejsze są efekty kształcenia. Tymczasem

młodz eż bez względu na reprezentowany poziom trafia głównie do liceów i techników, a

mm ej chętnie idzie do zasadniczych szkół zawodowych. To, że wyniki nauczania są

przy z oite jest wielką zasługą nauczycieli. Przedstawiciele nauczycielskich Związków

Zawo owych od wielu lat spierają się o wielkość subwencji z kolejnymi rządami i ministrami

oświa y. Niestety, rządzącym chodzi o to, by jak najmniej wydawać na oświatę i przerzucać

ciężar finansowania na samorządy, w związku z czym od 2000 roku występuje

niedo inansowanie oświaty.

Korni ja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Informację. W związku

z bra iern dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził, że

Rada owiatu przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016

lamację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Ad

Kols 0,

t uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor,

uzasadnieniu poinformowała, że w myśl art. 30 ust.6 ustawy - Karta Nauczyciela

obowi zkiem organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, będącego organem

terytorialnego, jest określenie w drodze regulaminu zasad wynagradzania

naucz cieli, tak ażeby średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i



placó ach prowadzonych przez Powiat było zgodne ze średnim wynagrodzeniem

wart. 30 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy. Anna Pajor stwierdziła, że projekt

niniejs ej uchwały został uzgodniony z organizacjami związkowymi zrzeszającymi

projektu uchwały me zgłoszono żadnych uwag. Komisja Spraw

Społec nych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W zwi zku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod

głoso projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

ionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. W

gloso niu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr XXVI116112016, stanowi załącznik nr 6 do

uchwały w sprawie Regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad

przyz awania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

szkoła I h i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor,

która uzasadnieniu poinformowała, że art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

ciela nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek określenia wysokości dodatku

dla nauczycieli oraz zasad jego przyznawania i wypłacania, wobec

powyż zego istnieje potrzeba przyjęcia niniejszej uchwały. Anna Pajor stwierdziła, iż projekt

został skonsultowany ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

pracuj cymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.

Do pr edstawionego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Komisja Spraw

Społec nych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przew dniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

Reguła inu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Powiat Kolski. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr

62/2016, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prze a w obradach od godz. 14.00-14.10

Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie parkowanie pojazdów na

ach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.



Projek uchwały przedstawił Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na

droga h i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Poinformował, że zgodnie z art.

l30a st. 5f ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, nałożono na

Staros ę Powiatu obowiązek wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia

parkin u strzeżonego, zaś Rada Powiatu zgodnie z art. 130a ust. 6 i 6a uzyskała kompetencje

do ust lenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z

drogi . jego parkowania. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za

uchwały przedstawił Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na

i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Poinformował, że Ustawa z dnia 16

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, iż do zadań organizatora

nego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy

innymi określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

jest Powiat Kolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz określenie

waru ów i zasad korzystania z tych obiektów. Uchwały dotyczące lokalizacji nowych

na drogach powiatowych na terenie Gmin z Powiatu

Kolski go winny wynikać z uchwał Rady Gmin na danym obszarze, które zostały określone

ałach poszczególnych Gmin po podjęciu przez Radę Powiatu Kolskiego Uchwały Nr

XVIII 14/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

któryc właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad

korzys ania z tych przystanków. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa

się za zasadnione.

do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono. Komisja Gospodarcza

nie zaopiniowała powyższy projekt. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod

projekt uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 17

, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta i oznaczona Nr

XXVI 163/2016, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego

2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

zającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych



Uwag do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono. Komisja Gospodarcza

nie zaopiniowała powyższy projekt. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod

głoso anie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia 25 lutego

2016 . w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub

zarząd ającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W

gloso aniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta i oznaczona Nr XXVII164/20 16, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wydzierżawiania i wynajmowania

aktyw w trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projek uchwały omówiła Grażyna Wypychowska - Inspektor Wydziału Gospodarki

Nieruc omościami. Poinformowała zebranych, że pełniący obowiązki Dyrektor

Samod ielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, pismem z dnia 14.10.2016 r.

wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia przez firmę -

Agencję Usług Oświatowych" Omnibus" Sp. z o. o. Kłodzko - sali konferencyjnej o pow.

70,16 2 mieszczącej się w budynku biurowca, na której realizuje się zajęcia dydaktyczne

dla ue estników kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w

placó ce. Stwierdziła, że Zarząd Powiatu Kolskiego nie jest kompetentny do wyrażenia

na wynajęcie przedmiotowego pomieszczenia, gdyż przekracza ono powierzchnię

określ ną w § 2 uchwały nr XII46/2011 z dnia 14 lipca 2011 r., dlatego zasadne jest

wprow dzenie zmiany w w/w uchwale polegającej na tym, że niepotrzebna jest zgoda

Powiatu Kolskiego na wynajem pomieszczeń podmiotowi realizującemu zajęcia

dydakt czne i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, jeżeli następuje na czas nie

Żadny h uwag nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Przew dniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zmiany zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego

Public nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za

- 17, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta i oznaczona Nr

XXVII 65/2016, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Public nego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Projekt uchwały przedstawiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak, która w uzasadnieniu

poinfor owała, że zgodnie z art. 42 ustawy z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej,

statut amodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest podstawowym



doku entem określającym, m.m.: cele i zadania zakładu, jego organy, strukturę

organi acyjną, formę gospodarki finansowej, a także kompetencje i skład Rady Społecznej.

żone zmiany mają charakter organizacyjny i są uzasadnione ekonomicznie, w związku

uchwalenie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrow tnej w Kole jest celowe.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały me zgłoszono. Komisja Spraw Społecznych

pozyty nie zaopiniowała projekt uchwały.

Przew dniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

adzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W

aniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się - O. Uchwała

podjęta i oznaczona Nr XXVI/166/20 16, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Projek uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak, która

poinfo mowała, że szczegółowo omówiła proponowane zmiany na posiedzeniu Komisji

Budże u i Finansów. Stwierdziła, że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem

urealn enia planu dochodów i wydatków.

Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 435 630,95 zł.

1.Doc ody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 918414,00 zł
a) dzia 600- Transport i łączność o kwotę 582 971,00 zł
b) dzi 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69,00 zł
c) dzia 851- Ochrona zdrowia o kwotę 335374,00 zł

2.Doc ody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 163 231,95 zł
a) dzia 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69,00 zł
b) dzia 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
niepos adających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwot 19603,00 zł
c) dzia 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 800,00 zł
d) dzia 801- Oświata i wychowanie o kwotę 16 826,66 zł
e) dzia 852- Pomoc społeczna o kwotę 12654,00 zł
f) dzia 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 106779,29 zł
g) dzia 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 500,00 zł

Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 335 408,23 zł.

1. Wy atki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 640 585,41 zł
a) dzia 600- Transport i łączność o kwotę 582 971,00 zł

b) dzia 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 98 280,00 zł
c) dzia 710- Działalność usługowa o kwotę 8 000,00 zł
d) dzia 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19 535,00 zł



e) dzi 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 97 000,00 zł
f) dzia 801- Oświata i wychowanie o kwotę 424 758,14 zł
g) dzi 851- Ochrona zdrowia o kwotę 335374,00 zł
h) dzi 852- Pomoc społeczna o kwotę 32 102,27 zł
i) dzia 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42 565,00 zł

2. Wy atki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę l 230 403,36 zł
a) dzia 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 800,00 zł
b) dzi 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19535,00 zł
c) dzia 801- Oświata i wychowanie o kwotę 894 004,80 zł
d) dzia 852- Pomoc społeczna o kwotę 27 893,00 zł
e) dzia 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 123 642,56 zł
f) dzia 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 158028,00 zł
g) dzia 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 500,00 zł

Ponadt zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków
finans wych z rozliczenia budżetu za 2015 rok w kwocie 345000,00 zł do wysokości
4915 41,20 zł.

Głosó w dyskusji nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwa y. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawi wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r. W głosowaniu uczestniczyło 17

, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznacz na Nr XXVI/167/2016 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027.

uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak, która

poinfo owała, że omawiała już proponowane zmiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i

Podjęc e uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w

Wielol tniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmi ny wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki,
o który h mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 345 000,00 zł do wysokości
4915 41,20 zł.

2. Wpr wadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok dokonanych:
- Uch ałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII167/2016 z dnia 27 października 2016 r.

3. Wpr wadzenia zmian w załączniku Nr 2
a) Dod je się nowe przedsięwzięcie pn. " Z Troską" o łącznych nakładach 2 280 514,07 zł
b) Prze osi się przedsięwzięcia pn.:
- "Cyfr zacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych
usług p blicznych Powiatu Kolskiego",
- "No w czesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju



gospo arczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"

z gru y "Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami

anymi z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27

2009 r. o finansach publicznych do grupy "Wydatków na programy, projektu lub

pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)" w związku z tym, iż zabezpieczone

a w/w przedsięwzięcia stanowią wkład własny powiatu.

Żadny h uwag do przedstawionego projektu nie było. Komisja Budżetu

pozyty nie zaopiniowała projekt uchwały.

dniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

Finansów

wpro dzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-

2027. głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O.

Uchw ~a została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXVI1l68/20 16 i stanowi załącznik nr

Ad 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Wieńczysław Oblizajek wyjaśnił, że zapytania i interpelacje dotyczące usytuowania

przejść ulicznych skierowane zostały do Komisji ds. zmian organizacji ruchu na

powiatowych i gminnych z prośbą o wydanie opinii w poszczególnych sprawach.

Zarząd Powiatu wystąpi do Burmistrza Miasta Koła z zapytaniem o możliwości rozwiązania

ów organizacyjnych w funkcjonowaniu basenu miejskiego.

owiedzi na interpelację dotyczącą otoczenia ARiMR Starosta poinformował, że

przy tej instytucji został już przywrócony, natomiast sprawa wybudowania chodnika

a rozeznania i oszacowania kosztów pod kątem sfinansowania tego zadania w roku

2017.

Ad 19. Wolne glosy wnioski.

Wolny h głosów i wniosków nie było.

dniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXVI sesji o godz. 15°°.

Wład

Cerzewodni7 RadyPowiatu

~rek Tomicki


	Page 1
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	2. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 10
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 13
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6



